
ła animistyczną religię, aby pójść 
za Jezusem (str. 3– 5). Módlmy się 
o Boże wzmocnienie dla Florence, 
aby mogła być światłem dla swoje-
go otoczenia, wypełnionego okul-
tystycznymi praktykami i strachem 
przed duchami. / 

AFRYKA ŚROD.
5. Poniedziałek
KAMERUN: 15-letnia Zita była drę-
czona i uciskana przez krewnych, 
odkąd powierzyła swoje życie 
Jezusowi Chrystusowi (str. 6–7). 
Dziewczynka mieszka obecnie 
u starszej chrześcijanki. Módlmy 
się o Bożą ochronę dla Zity oraz 
jej przybranej opiekunki, a także 
o uzdrowienie dziewczyny z cią-
głych bólów żołądka. /   

6. Wtorek
KAMERUN: Dzięki swojej ciężko 
chorej 12-letniej córce Kadidji 
wdowa o imieniu Haoua nawróci-
ła się do Jezusa. Inni mieszkańcy 
uciskali ją za to, że nie zabroni-
ła córce kontaktu z wierzącymi 
w Jezusa. Jednak z końcem stycz-
nia Kadidja zmarła, a zaledwie 
kilka tygodni wcześniej Haoua 
straciła drugie dziecko. Módlmy 
się za wdowę i jej synów: Bouba 
(8 lat) oraz Sule (6 lat). /

7. Środa
CZAD: Po tym jak jeden z pasto-
rów ostrzegał przed rytuałem ini-
cjacyjnym w sierpniu 2017, tłum 
zwolenników religii animistycznej 
wtargnął na spotkanie modlitewne 
kościoła Elishy* i Daniela* (str. 8). 

Mężczyźni zostali zaprowadzeni 
do buszu, rozebrani i wychłostani. 
Módlmy się o Bożą ochronę i bło-
gosławieństwo dla nich oraz ich 
wspólnoty. / 

8. Czwartek
REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRY-
KAŃSKA: Od czasu panowania 
islamskich rebeliantów Seleka 
w latach 2012-2014 miasto Boda 
zostało podzielone. Pastor Pierre 
i pastor Jean odważnie wstawia-
ją się za pojednaniem pomiędzy 
chrześcijanami, a muzułmanami. 
Dziękujmy Panu, że używa ich jako 
osoby niosące pokój oraz módlmy 
się o dalsze postępy tego pojedna-
nia. /

9. Piątek
DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA  
KONGA: W czerwcu 2015 roku 
13-letni Toby został porwany razem 
ze swoją rodziną przez islamskich 
ekstremistów i musiał patrzeć jak 
mordują jego mamę. Jemu i jego 
tacie udało się uciec, ale oboje 
przeżywają traumę. Módlmy się, 
aby Pan ich pocieszał i uzdrawiał. /

 

10. Sobota
ETIOPIA: Módlmy się o chrześci-
jańską wspólnotę oddaloną o oko-
ło 300 kilometrów od stolicy Addis 
Abeba, która jest silnie uciskana 
przez lokalne władze. W paździer-
niku 2017 czworo liderów kościoła 
zostało skazanych na sześć miesię-
cy więzienia. Módlmy się, aby Pan 
ich wspierał. / 

11. Niedziela
TUNEZJA: Módlmy się za Aishę*, 
której brat grozi śmiercią, jeśli 
nie wyrzeknie się Jezusa. Kobie-
ta martwi się szczególnie o dwo-
je swoich dzieci. Módlmy się, 
aby ona i jej dzieci doświadczali 
ochrony Jezusa Chrystusa. /

12. Poniedziałek
TURCJA: W listopadzie celowo 
uszkodzono kościół w mieście 
Malatya. Członkowie kościoła 
przykleili na rozbitych oknach 
kartkę z napisem: »Błogosławcie 
tych, którzy was przeklinają i mó-
dlcie się za tych, którzy was oczer-
niają – Jezus Chrystus«. Módlmy 
się, aby inni ludzie mogli poznać 
naukę Jezusa Chrystusa i głoszone 
przez Niego słowa. /
 

13. Wtorek
KENIA: Sytuacja w północno-
-wschodniej części kraju w po-
bliżu Garissy jest nadal bardzo 
napięta. W konfliktach pomię-
dzy poszczególnymi plemionami 
chrześcijanie mogą stać się ce-
lem ataków. Módlmy się o Bożą 
ochronę dla kościołów oraz o to, 
aby przyczyniały się do pokoju 
na tych obszarach. /

14. Środa
BHUTAN: Dziękujmy Panu za 
kursy alfabetyzacyjne, poprzez 
które chrześcijanie uczą się sa-
modzielnego czytania Biblii. Mó-
dlmy się, aby dzięki temu mogli 
lepiej poznawać Słowo Boże, co 
pomoże im trwać w Panu nawet 
w trudnościach. /

15. Czwartek
KUWEJT: Módlmy się za dzieci 
z rodzin chrześcijańskich, które 
muszą brać udział w islamskich 
lekcjach religii. Natomiast lekcje 
chrześcijańskie są zabronione. 
Módlmy się, aby Jezus Chrystus 
ochraniał serca dzieci i pokazy-
wał im wyraźnie co jest dobre, 
a co złe. /

 

AFRYKA ZACH.
1. Czwartek
AFRYKA ZACH.: Musa Dauda* 
wspiera chrześcijan nawróco-
nych z islamu, dając im schro-
nienie, jedzenie i odzież. Pomaga 
im także zrozumieć co oznacza 
naśladować Jezusa. Módlmy 
się o Bożą ochronę i błogosła-
wieństwo dla tej niebezpiecznej 
służby. / 

2. Piątek
WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ: 
Koné była jedną z pierwszych 
chrześcijanek w wiosce. Dzięki 
niej wielu innych mieszkańców, 
także przywódca wioski, przyjęli 
chrześcijaństwo. Módlmy się za 
tą niewielką wspólnotę wierzą-
cych, która jest uciskana przez 
zwolenników religii tradycyjnej. 
Módlmy się, aby jeszcze wielu 
z nich mogło poznać Jezusa. /
 

3. Sobota
NIGERIA: Gdy pastor Joseph Kura 
został w czerwcu 2016 zamordo-
wany przez ekstremistycznych 
muzułmanów, jego żona Martina 
była zrozpaczona. Zainteresowa-
nie i pomoc wielu chrześcijan 
były dla niej dużym zachęceniem 
i wsparciem (str. 9). Módlmy się 
nadal o Martinę i jej siedmioro 
dzieci. /

4. Niedziela
AFRYKA ZACH.: Florence była 
prześladowana przez innych 
mieszkańców, ponieważ opuści-

16. Piątek
REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRY-
KAŃSKA: Módlmy się o uzdro-
wienie dla pastora Alaina Blaise 
Bissialo, który został postrzelony 
4 stycznia przez uzbrojonych 
mężczyzn. Ciągle dochodzi do 
brutalnych starć. Ludzie są zabi-
jani lub muszą uciekać. Módlmy 
się, aby Pan zakończył przemoc 
w tym kraju. / 
 

17. Sobota
AUTONOMIA PALESTYŃSKA: 
Trwający konflikt pomiędzy 
Izraelem, a Palestyńczykami do-
prowadził do tego, że wielu lu-
dzi, w tym również chrześcijan, 
musiało opuścić swoją ojczyznę. 
Módlmy się, aby Pan obdarzał 
swoje dzieci nowymi perspekty-
wami oraz siłą, by chcieli pozo-
stać w kraju i być światłem dla 
innych ludzi. / 

18. Niedziela
MALI: Pastor Sory ma poważne 
kłopoty, ponieważ głosił Ewan-
gelię i dzięki niemu niektóre 
osoby przeszły na chrześcijań-
stwo. Pastor otrzymywał rów-
nież pogróżki, a pewnego razu 
musiał uciec i ukryć się. Módlmy 
się o ochronę i pomoc dla niego 
oraz jego żony i dzieci, którzy są 
mocno straumatyzowani. / 
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>> Jeśli więc Syn was wyswobodzi, 
prawdziwie wolnymi będziecie. 

 

19. Poniedziałek
INDONEZJA: Módlmy się, aby 
przeprowadzane szkolenia bi-
blijne przyczyniały się do tego, 
że chrześcijanie na nienawiść 
będą reagować miłością, a Je-
zus odbierze sobie z tego chwa-
łę. Módlmy się także, aby rząd 
mógł skutecznie zwalczać islam-
ski ekstremizm. /

20. Wtorek
MEKSYK: Mąż Silvi, pastor Le-
opoldo, został pobity i areszto-
wany z powodu swojej wiary, 
a jego rodzina wypędzona. »Ro-
zumiem teraz, że prześladowa-
nie, które znosimy, jest ostatecz-
nie błogosławieństwem« – mówi 
wspominając ten czas Silvia. 
Dziękujmy za ich wytrwałość oraz 
módlmy się, aby jej świadectwo 
mogło być zachęceniem dla in-
nych. /

21. Środa
ZJEDNOCZONE EMIRATY  
ARABSKIE: Módlmy się o zagra-
nicznych chrześcijan, których 
życie kościelne jest silnie ogra-
niczone. Módlmy się, aby Pan po-
kazywał im jak mają postępować 
w tej napiętej sytuacji, by przy za-
chowaniu ostrożności nadal mogli  
żyć swoją wiarą. /

22. Czwartek
BANGLADESZ: W połowie stycz-
nia 23-letni student Rajib został 
zaatakowany przez innych mło-
dych ludzi, ponieważ jest chrze-

ścijaninem. Został tak mocno 
pobity, że trafił do szpitala. Mó-
dlmy się o uzdrowienie dla niego 
oraz ochronę dla miejscowych 
wspólnot chrześcijan nawróco-
nych z islamu. / 

23. Piątek
ALGIERIA: 19 grudnia przesłu-
chano trzech chrześcijan, po tym 
jak policja znalazła przy nich 
literaturę chrześcijańską. Grozi 
im oskarżenie o rzekome nama-
wianie muzułmanów na zmianę 
wiary. Módlmy się, aby nie dali 
się zastraszyć, a władze nie kon-
tynuowały badania tej sprawy.  /

24. Sobota
CHINY: Na północnym zacho-
dzie kraju w ostatnim czasie do 
reedukacyjnych obozów poli-
tycznych trafiło ok. 100 chrze-
ścijan nawróconych z islamu. 
Wiele rodzin jest rozdartych, 
dzieci straciły swoich rodziców. 
Módlmy się o Bożą ingerencję, 
aby więźniowie mogli wyjśc na 
wolność. /

25. Niedziela
SRI LANKA: Dziękujmy Panu 
za seminaria, które uczą 
chrześcijan jak obchodzić się 
z prześladowaniem zgodnie ze 
Słowem Bożym. Po tym jak Jit*, 
lider młodzieżowy, wziął w nich 
udział, a potem zgłosił na kolejne 
seminaria 50 młodych ludzi ze 
swojego kościoła. Módlmy się, 
aby te spotkania umacniały ich 
w wierze. /

26. Poniedziałek
AZERBEJDŻAN: Po »nielegalnym«  
spotkaniu modlitewnym z końcem 
2016 roku w Aliabad na północy 
kraju, liderzy grupy: Hamid Shaba-
nov oraz Mehman Agamammadov 
zostali skazani na karę grzywny. 
Oboje protestowali przeciwko 
niesprawiedliwemu traktowaniu. 
Módlmy się, aby mogła zacząć pa-
nować tam sprawiedliwość. /

27. Wtorek
OMAN: Każdy obywatel Omanu 
uznawany jest automatycznie za 
muzułmanina. Każdy, kto opuści 
islam jest postrzegany przez spo-
łeczeństwo i rodzinę jako zdrajca. 
Módlmy się o miejscowych chrze-
ścijan, którym grozi utrata domu, 
miejsca pracy lub praw do opieki 
nad dziećmi. /

28. Środa
MAURETANIA: W listopadzie 
2017 rząd ogłosił, że bluźnierstwo 
będzie karane jeszcze surowiej. 
Zgodnie z oświadczeniem mini-
sterstwa sprawiedliwości w przy-
szłości ma obowiązywać kara 
śmierci, nawet jeśli oskarżony 
wykazuje skruchę. Módlmy się 
o ochronę chrześcijan i zmianę 
tego prawa. /

29. Czwartek
BAHRAJN: W ubiegłym roku opu-
blikowano oświadczenie króla, 
w którym wyraźnie popiera wol-
ność religijną. Jednak kościoły są 
nadal silnie inwigilowane i mają 
zakaz głoszenia Ewangelii muzuł-
manom. Módlmy się, aby wierzący 
mimo zakazów mogli przekazywać 
Dobrą Nowinę. / 

30. Piątek
KOLUMBIA: Pastor Campos* i jego 
rodzina od lat doświadczają prze-
śladowań. Już trzy razy musieli 
opuszczać dom, aby się ratować. 
Chociaż obecnie żyją w bezpiecz-
nym miejscu, stale zmagają się 
ze skutkami przemocy. Módlmy 
się, aby Pan zaopatrywał ich we 
wszystko, czego potrzebują. /

31. Sobota
DŻIBUTI: Rząd próbuje kontrolo-
wać wszystkie instytucje religijne, 
by każde zagrożenie tłumić własną 
siłą. Niektórzy chrześcijanie z są-
siednich krajów zostali wypędze-
ni pod wymyślonym pretekstem. 
Módlmy się, aby Jezus ochraniał 
swój Kościół i obdarzał wierzących 
mądrością jak mają się zachowy-
wać.  /

*Imię zmienione 
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